
Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2021-06-30

Tid: 18.15

Plats: Google Meet

Deltagare: Mats, Moa och Joakim
1. Föregående protokoll 

a. Inga tillägg

2. Årets aktiviteter

a. USM-läger

i. Blir inget traditionellt läger. Avvaktar beslut om alternativ lösning, typ

träningsdag eller liknande.

b. Bredd-juniorläger

i. Avvaktar tills i höst

ii. Mats kontaktar Marie Svensk

c. Rikslägret

i. Rikslägret är inställt. Erbjudande om träningstillfällen utskickat.

d. Distriktsmatchen

i. Ingen mer info gällande distriktsmatchen. Infon vi har är 10-11/8 i

Hälleforsnäs.

e. Götalandsmästerskapen.

i. Kommer att bli av. 20-22 augusti i Göteborg. Anmälan öppnad. Ingen

logi via arrangören i skolsalar. Sista anmälan 15:e augusti.

f. USM.

i. Arrangeras i Falköping 17-19 september. Sista anmälan 15 september

g. Eftersäsongslägret/ungdomsledarmöte

i. 20-21 november, OK Kolmården.

3. Uppföljning ekonomi 

a. Begränsade utgifter så här långt.

b. Målsättning att beställa nya västar under hösten.

4. Uttagning

a. Vi skickar ut uppmaning att anmäla sig till DiM/GM/USM via Instagram (Moa),

ÖoF:s hemsida samt info-mail (Joakim).

b. Därefter gör vi uttagning på nästa möte, i början av augusti.

c. Uttagning ska ske till följande tävlingar:

i. DiM



ii. GM

iii. USM

5. O-ligan

a. Förslag finns publicerat på ÖoF:s hemsida. Eg. samtliga nationella tävlingar i

Östergötland. - totalt 14 tävlingar. Första tävlingen genomförd.

b. Vandringspriserna lämnas ut i samband med att hösttävlingarna drar igång.

Plaketter och penningpriser delas ut för både 2020 och 2021 i samband med

eftersäsongslägret.

c. Joakim skickar ut info till Ungdomsledare

6. Junior

a. Ingen info

7. Unga ledare

a. Intressenter fanns till Rikslägret

b. Avvaktar arrangörsklubbarna för övriga aktiviteter

8. Rapport styrelsemöte och representation kommande möten

a. Inget deltagande från Ungdomskommitten på senaste styrelsemötet (9:e juni), vi

har läst igenom protokollet.

9. Övriga frågor 

a. Nya ledamöter till Ungdomskommitten . Fråga Johanna?

b. Nästa möte

i. ÖOF Styrelsemöte, Tisdag den 17:e augusti (digitalt)

ii. Ungdomskommitten Måndag den 9:e Augusti


